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Op de voorpagina van het vorige Journaal zag  
u hoe vaardige handen bezig waren met het 
schilderen van een tak met rode bessen. 

Ondertussen zijn er enkele maanden verstreken  
en heeft Mieke van Berkel de tijd gevonden het 
schilderij te voltooien.

Van de redactie

Herkent u  
dit plaatje? 

Tijd. We hebben er te veel of te weinig van. 
Hij gaat snel of langzaam. We kijken vooruit 
of achteruit in de tijd. We willen het in ieder 
geval beïnvloeden, al was het maar met een 
tijdmachine. De tijd van toen is anders dan de 
tijd van nu. De tijd staat stil of het verandert 
met de tijd. 

Het is een belangrijk onderdeel van het leven en 
de moeite waard om een keer als thema te nemen. 

Toen we jong waren duurden de zomervakanties 
een eeuwigheid en de tijd tot aan de langverwachte 
kerstvakantie zo mogelijk nog langer. Nu we 
ouder worden lijkt het tegenovergestelde waar: 
tijd vliegt voorbij alsof het niets is en de jaren 
volgen elkaar in rap tempo op.

Eén van de gangbare theorieën hierover is dat 
onze hersenen tijd waarnemen ten opzichte 
van de hoeveelheid nieuwe informatie die ze 
verwerken. Als je 5 jaar oud bent ontdek je elke 
dag 10 nieuwe dingen. Hoe ouder je wordt, 

hoe meer vertrouwd je omgeving is. Je ziet niet 
meer alle details van je huis, je werk of de weg 
ernaartoe. Je brein registreert een bekend beeld 
en gaat op de automatische piloot. De tijd vliegt zo 
letterlijk voorbij.

Het goede nieuws is dat er heel makkelijk iets 
aan is te doen: zorg dat je regelmatig (compleet) 
nieuwe dingen doet. Bijvoorbeeld die cursus 
stamboomkunde. Kom je er eindelijk achter welke 
kleurrijke mensen er aan je familiestamboom 
hangen.

Dit is ook de tijd van feestelijke dagen, 
eindigend met het uitluiden van het oude jaar en 
verwelkoming van het nieuwe jaar. 

De redactie sluit deze 25e uitgave van het Notre 
Dame Journaal af met u warme feestdagen en 
veel leesplezier te wensen. 

Tot volgend jaar!

http://www.nha.nl/cursus/Hobby-en-vrije-tijd/Kunst_cultuur_en_beleggen/kunst-cultuur-en-beleggen/genealogie.aspx?utm_campaign=2genealogie&utm_medium=website&utm_source=paradijsvogels
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Graag stel ik me in dit blad aan u voor. Sinds 
september ben ik de clustermanager van 
Notre Dame, en ook van Reyshoeve. Dat ga ik 
combineren met de locaties waar ik al jaren 
aan verbonden ben, namelijk Koningsvoorde, 
De Vleugel en Satijnhof. Afgelopen weken heb 
ik met veel mensen kennis gemaakt. Toch zal 
ik niet iedereen de hand geschud hebben, dus 
laat ik me ook in dit blad voorstellen.

Ruim 30 jaar geleden ben ik vanuit mijn hbo-V-
opleiding begonnen als verpleegkundige in  
De Hazelaar en heb ik van daaruit binnen De 
Wever in diverse functies en diverse locaties mijn 
pad gelopen. De ouderenzorg heeft me altijd 
uitgedaagd en dat doet het nog steeds. Mijn intentie 
is elke dag opnieuw iets te doen waar een ander blij 
van wordt.

Mijn passie ligt in het creëren van ruimte en regie. 
De ruimte voor de mensen om te zijn wie ze zijn, te 
doen wat ze zouden willen doen, en zelf de keuzes 
hierin te kunnen maken. Vaak vertaald in begrippen 
als ‘thuis voelen’, ‘regie nemen’, ‘jezelf kunnen zijn’. 

De religieuze setting van Notre Dame is nieuw voor 
mij. Wat ik in de afgelopen tijd heb ervaren is de 
grote betrokkenheid en warme aandacht van de 
congregaties bij de bewoners en medewerkers 
binnen het zorgcentrum. Er is altijd wel een moment 
om even in contact te gaan met elkaar; een 
glimlach, groet of praatje als je elkaar ontmoet. 

Ruimte ook voor medewerkers om te zijn wie ze 
zijn, hun persoonlijke kwaliteiten en talenten zo  
veel mogelijk te gebruiken en (met de bewoner  
en naasten) te doen wat het beste is. Vaak  
vertaald in begrippen als ‘zelfstandige teams’ en 
‘eigenaarschap’. Om ruimte te kunnen en durven 
gebruiken is een veilige omgeving nodig, waarin  
je op elkaars steun kunt rekenen.

Mijn overtuiging is dat kwaliteit gaat om de gewone, 
vaak kleine dingen (de details). Daar heeft iedereen 
een aandeel in, wat de samenwerking (de relatie 
met elkaar) het belangrijkste van alles maakt. 
Vanuit deze passie en overtuiging ondersteun ik 
Notre Dame in haar ambitie.

Ik werk graag, maar naast werk heb ik een hobby 
waar ik veel van mijn vrije tijd in steek (gelukkig 
samen met mijn gezin) en dat is alles wat te maken 
heeft met korfbal. Het spel zelf, het begeleiden  
van scheidsrechters en het zijn van een manusje 
van alles.

Hoewel ik zelf heel blij ben met mijn benoeming als 
nieuwe clustermanager van Notre Dame, bracht het 
ook met zich mee dat Notre Dame afscheid moest 
nemen van Joop van Dijk. Vervelend, ook voor 
Notre Dame. Joop heeft me veel verteld over Notre 
Dame en ik kan altijd te rade gaan bij hem. Dat is 
tekenend voor zijn betrokkenheid naar Notre Dame. 
Grote waardering voor Joop! 
 
Ik zal de komende tijd nog velen van u de hand 
schudden, met u kennismaken bij een kopje koffie 
of andere festiviteit. De komende feestdagen 
helpen daar zeker bij.

Ik wens u en ons een mooie tijd met en voor  
elkaar toe.

Lizette de Laat, clustermanager 

Van het management Alles heeft zijn tijd

Recept voor u
ZALIGE TRIFLE MET MASCARPONE, 
ADVOCAAT EN FRUIT

Alles heeft zijn uur, alle dingen 
onder de hemel hebben hun tijd.
 
Er is een tijd om te baren en een 
tijd om te sterven, een tijd om te 
planten en een tijd om wat 
geplant is te oogsten. 
 
Een tijd om te doden en een tijd 
om te genezen, een tijd om af te 
breken en een tijd om op te 
bouwen. 

Een tijd om te huilen en een tijd 
om te lachen, een tijd om te 
rouwen en een tijd om te dansen. 
 
Een tijd om stenen weg te gooien 
en een tijd om stenen te 
verzamelen, een tijd om te 
omhelzen en een tijd om van 
omhelzen af te zien.
 
Een tijd om te zoeken en een  
tijd om te verliezen, 

een tijd om te bewaren en een 
tijd om weg te doen. 
 
Een tijd om stuk te scheuren en 
een tijd om te herstellen, een tijd 
om te zwijgen en een tijd om te 
spreken. 
 
Een tijd om lief te hebben en een 
tijd om te haten, een tijd voor 
oorlog en een tijd voor vrede. 

Uit Prediker, 3,1-8

Ingrediënten 6 personen

Ingrediënten 
•   Lange vingers (hoeveelheid afhankelijk van de 

grootte van de schaal)
•   500 gram aardbeien
•   1/2 literblik perziken op sap
•   sap van 1 sinaasappel
•   mespunt zout
•   eventueel scheutje likeur
•   6 eetlepels advocaat
•   poedersuiker naar smaak
•   250 gram mascarpone
•   200 gram magere kwark
•   3 zakjes vanillesuiker
•   3 eetlepels amandelschaafsel

•   Glazen schaal - staafmixer of zeef

Zalig romig nagerecht voor een dinertje.  
Kan een dag tevoren gemaakt worden.  
Door de mascarpone met kwark te vermengen 
wordt het veel minder machtig. Past heel goed  
in een feestelijk menu.

Bereidingswijze
Maak de aardbeien schoon en snij ze in stukjes.
Laat de perziken uitlekken en snij ze in stukjes.
Rooster de amandelen in een droge koekenpan  

of op de bakplaat in een warme oven (200 graden)
Leg de lange vingers op de bodem van een lage 
schaal met de suikerkant naar beneden. 
Besprenkel de lange vingers met wat bijpassende 
likeur of wat sinaasappelsap. Pureer de helft van 
de aardbeien met de rest van het sinaasappelsap 
en poedersuiker naar smaak. Voeg een mespunt 
zout toe (dat verhoogt de smaak). Doe de overige 
stukjes aardbeien en de perzikenstukjes door de 
gepureerde aardbeien.

(Hou wat fruit apart om te garneren!)

Verdeel het fruitmengsel over de lange vingers.
Roer de mascarpone los met de kwark en de 
advocaat. Voeg hier de vanillesuiker aan toe. Proef 
en maak het geheel eventueel wat zoeter naar 
smaak. Giet het mascarponemengsel over het fruit.
Bestrooi het geheel met de geroosterde 
amandelen en zet de trifle zeker een paar uur in 
de koelkast (kan ook al een dag tevoren)
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Tijd voor Mieke van Berkel
Mieke van Berkel woont hier sinds mei 2019. 
Voordat ze hier kwam wonen heeft ze nog twee 
andere zorgcentra van De Wever bezocht. 
Waarom de voorkeur voor Notre Dame? De 
rust, serene rust. Je kunt uit de stilte komen 
wanneer je wilt, er wordt veel georganiseerd 
aan activiteiten. Maar als je de rust wilt hebben 
dan is ie te vinden. Geen drukte die in het huis 
zit of wordt gemaakt door bijvoorbeeld rollend 
materieel over stenen vloeren. 

Dat was de eerste reden. Dan ervaart ze de 
warme aandacht, het warme welkom als ze  
terug komt van het ziekenhuis en weet ze:  
hier wil ik zijn.

Mieke is geboren in Tilburg, in een gezin van vijf 
kinderen (twee jongens en drie meisjes). Ze heeft 

de stad alleen verlaten voor Goirle om daar met 
haar man een zaak en gezin te stichten.

Mieke begon als Annemieke op 15-jarige leeftijd 
te werken in een kapsalon. Haar toenmalige baas 
vond haar naam echter te lang om telkens te 
moeten roepen en vroeg of hij het kon afkorten 
tot Mieke. Dat is zo gebleven tot op de dag van 
vandaag. Ze heeft ook nog in de kapsalon in de 
boerderij van ’t Hooge Veer gewerkt.
Toen de kinderen kwamen is ze gestopt met 
werken om er voor hen te zijn. Haar dochters 
Angela en Lisette zijn nu 43 en 38 jaar.

Toen de kinderen groot genoeg waren wilde ze 
weer bezig zijn. Niet terug in het kapperswezen, 
dat was fysiek te zwaar. Maar wat wel? Het werd 
een zoektocht als medewerker bij een opticien, 

als enige vrouw met een mannenteam in een 
bedrijf voor aluminium kozijnen. Wel gezellig in 
het ootje genomen natuurlijk met bovendien de 
beschikking over een eigen toilet, maar toch te 
zwaar werk. Op haar 50e een opleiding begonnen 
voor kinderopvang en dat leidde tot een baan op 
de baby-afdeling van Kinderstad. 

Uiteindelijk vond ze haar plek bij Social Sofa,  
een initiatief van Karin Bruers om mensen tot 
elkaar te brengen, gezellig zittend op de speciaal 
gemaakte bankjes die u door de hele stad kunt 
aantreffen. ‘Wie zijn buren kent voelt zich veiliger, 
minder eenzaam en gelukkiger. Zo eenvoudig is 
het’ zegt Karin Bruers. Mieke heeft zelf gewerkt 
aan het bankje bij het stadhuis. Zij gaf door het 
hele land workshops mozaïek. 

Ook bijzonder in die tijd is het mozaïeken in Irak 
met een team van 10 mensen. De muur van 
100m2 hebben ze in 10 dagen niet afgekregen. 
Daar is later door 2 mensen nog lang aan gewerkt. 

Iedereen moet haar ook met Mieke aanspreken, 
want mevrouw Van Berkel bestaat niet. 
Dat past ook wel bij de creativiteit die Mieke 
uitstraalt en waarin zij zichzelf goed kwijt kan. 
Waar komt dat ergens vandaan? Haar vader kon 
goed schilderen en ook haar oom Janus, een 
frater van de fraters van Joannes Zwijsen, was 
een begenadigd schilder. 

Oom Janus was missionaris op Java. Haar 
andere oom, Theo, was eveneens frater bij de 
congregatie Fraters van O.L. Vrouw, moeder van 
Barmhartigheid. Oom Theo was ook creatief en 
handvaardig.

Als je mobiliteit afneemt dan moet je helaas ook 
dingen loslaten. Zo staat er nog een schilderij wat 
moet worden afgewerkt. Het is echter groot van 
formaat en van canvas. De bijbehorende ezel kon 
niet op haar kamer en heeft ze moeten wegdoen. 
Het is haar interpretatie van Gustav Klimts portret 
van een krachtige, strijdbare vrouw.

Ook hangt er een schilderij aan de muur, 
geïnspireerd door het laatste interview met 
astronaut Wubbo Ockels. Een man die, ondanks 
zijn naderende dood, zich bleef inzetten voor een 
betere aarde.

Haar inspiratie haalt zij uit de mensen om zich 
heen. Met iedereen kun je opschieten en met 
sommigen heb je een speciale band. Het is dan 
wel jammer dat zo’n relatie door het vertrek naar 
een andere werkkring wordt verbroken. Maar dan 
komen ook weer anderen ervoor terug. 

Tijd genoeg om daarin te investeren. Ook tijd 
genoeg om iets op bestelling te creëren.
Als u als lezer door Mieke iets wilt laten maken, 
voel u dan vrij om aan te kloppen. 

Meer dan een gift in het spaarpotje voor verf of 
ander materiaal vraagt Mieke niet. Zij wil graag 
haar tijd besteden met creatief bezig zijn.
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Voor deze tijd van warmte en gezelligheid 
binnenshuis hebben wij voor u een 
verzameling gemaakt van gedichten rondom 
het thema tijd.

Tijdloos
Tussen sterren en planeten 
Spant de zon haar gouden licht 
Vulkanen en kometen 
Hebben een vuurzee opgericht 
 
Regenbogen verschijnen 
Kleuren dansen tijdloos voorbij 
Dag en nacht verdwijnen 
Als een wolkenzee in mij 

Bron: dichters.nl

Tijd
Tijd – het is vreemd, het is vreemd mooi ook 
nooit te zullen weten wat het is
en toch, hoeveel van wat er in ons leeft is ouder 
dan wij, hoeveel daarvan zal ons overleven
zoals een pasgeboren kind kijkt alsof het kijkt 
naar iets in zichzelf, iets ziet daar 
wat het meekreeg
zoals Rembrandt kijkt op de laatste portretten 
van zichzelf alsof hij ziet waar hij heengaat 
een verte voorbij onze ogen
het is vreemd maar ook vreemd om te bedenken 
dat ooit niemand meer zal weten 
dat we hebben geleefd
te bedenken hoe we nu leven, hoe hier 
maar ook hoe niets ons leven zou zijn zonder 
de echo’s van de onbekende diepten in ons hoofd
niet de tijd gaat voorbij, maar jij, en ik 
buiten onze gedachte is geen tijd 

Rutger Kopland

De luie week
Maandag - is Kalmpjes-aan-dag. 
Dinsdag - is Kom-ik-begin-’s-dag.  
Woensdag - is Zou-ik-het-wel-doen-dag,  
Donderdag - is Dit-is-een-bijzondere-dag,  
want Vrijdag - is Morgen-weer-vrij-dag  
en Zaterdag - is ‘s Avonds-wordt-het-later-dag  
en Zondag - is Eet-je-buikje-rond-dag,  
 
dus Maandag, tja Maandag,  
dat is weer Kalmpjes-aan-dag. 

Schrijver: Hans Andreus 

Als eindelijk...
De dingen die je erg graag wilt,  
die komen op den duur, 
ze komen vroeg of laat, maar meestal laat,  
dat is zo zuur. 
Wanneer je jong bent  
heb je doorgaans nooit een cent in kas 
en áls je eind’lijk geld hebt  
voor een hele dure jas, 
dan staat ie je niet meer. 
Wanneer je jong bent  
heb je vijfenveertighonderd plannen, 
je komt alleen nooit verder  
dan de potten en de pannen, 
je wordt je hele leven al bedisseld en bedild 
en als je eind’lijk tijd hebt 
om te doen wat je graag wilt, 
dan wil je het niet meer. 
Wanneer je jong bent 
doe je alles hopeloos verkeerd, 
je hebt nog geen ervaring 
en je hebt nog niks geleerd. 
De liefde? en de kinderen? 
wie doet het dadelijk goed? 
En als je eindelijk wijs bent 
en precies weet hoe het moet, 
dan hoeft het niet meer. 

Annie M.G. Schmidt, uit: ‘Tot hier toe’,

Gedichtenpagina Het tijdelijke tijdelijke
Dit gedicht gaat erover dat er in ons leven en in 
onze maatschappij eigenlijk geen tijd genoeg is. Er 
is altijd zoveel te doen. Maar ooit wordt het beter, 
daar gelooft de schrijfster in.

Tijd is tijdloos
Tijdloos is tijd

Verdrink in tijd
Of hou net je hoofd boven

Wij zijn tijdmonsters
We zijn gulzig

En we snakken maar door
Naar elke druppel tijd

Wij grijpen ernaar
Met geweldige klauwen

Tijd is tijdloos
Tijdloos is tijd

En zelfs wij, tijdmonsters
Raken ooit uit de tijd

Bron: wijzermetirene.nl 

Raadsel
De tijd vliegt, maar de dagen gaan te traag.
Een jaar is zo voorbij, terwijl de uren
elk wel een eeuwigheid lijken te duren,
en morgen wordt als gister en vandaag.

De mens is niet gelukkig van nature,
en kwelt zichzelf met steeds dezelfde vraag
waarop geen antwoord is. Je zou zo graag
iets door de spiegel zien, maar het blijft turen.

Er valt geen enkel onheil te vermijden,
en dat de dood komt, is een zekerheid
waaraan je geen gedachte meer wilt wijden.

Je raakt de mensen en de dingen kwijt,
tot je het leven langzaam voelt verglijden
en deel wordt van het raadsel van de tijd. 

Jean Pierre Rawie, uit:  
‘De tijd vliegt, maar de dagen gaan te traag’

Een appel
Er ligt een appel op een schaal  
voor een open raam-  
als hij zou kunnen denken zou die appel denken:  
is dit nu beurs, zo n doof gevoel...  
hij is nog zoet,  
maar hij wordt al moe zoals alleen een appel  
moe kan worden,  
hij rimpelt en verkleurt,  
het is een warme dag, niets grijpt om zich heen  
en niets gebeurt  
en een hand pakt hem op, draait hem rond  
en gooit hem door het raam-  
als hij zich zou kunnen verbazen zou die appel  
zich verbazen en denken:  
is dit nu ten einde raad,  
of is dit nu de opperste verwarring?  
De avond valt, wormen komen op hem af,  
en hij zou denken:  
als ik nog kon glanzen dan zou ik nu toch glanzen...  
zijn laatste gedachte  
zou dat zijn. 

Schrijver: Toon Tellegen, uit: ‘Een langzame val ‘ 

Sint moet blijven
De tijdloosheid van dit gedicht blijkt uit de  
volgende regels. 

“(...) Als ik nu, op Sints verjaardag
Het geheel ´ns overzie
Denk ik Sinterklaas moet blijven
Niet alleen voor de economie
Ook niet voor de stads notabelen
Niet voor de goedheid van ´n baas
Maar voor de vele lieve kusjes
en voor het ‘dank U’ Sinterklaas’”

Joh. C. Vervooren (1930 - 2011),  
uit ‘Kijk op Kerst, 
en andere feestelijke dagen’

https://www.gedichten.nl/schrijver/Annie+M.G.+Schmidt
https://www.gedichten.nl/schrijver/Toon+Tellegen


Laatst was ik weer eens aan het rondstruinen in 
mijn boekenkast en kwam ik het boekje tegen met 
de titel: ‘zinboekje’. Achterop staat de tekst: ‘Leef-
tijd. Tijd van leven. Optelsom van jaren, en toch 
ook weer niet. Want met de beleving van tijd ligt 
het anders. Wie jong is, kan zich ouder voelen. Wie 
ouder is, voelt zich soms jong. Maar de tijd tikt wel 
door. De jaren verstrijken. En er komt een moment 
waarop je beseft: ik heb de grootste helft gehad… 
Terug naar toen, zou je dat willen? Misschien even. 
Maar niet echt, zo terug bij af. Dat overzicht van nu, 
die levenservaring – je ruilt ze niet in. Voldoening 
in plaats van dat eeuwige streven. Moment van 
rust na de drukte. Tijd om op adem te komen. Om 
de balans op te maken. En te ontdekken wat deze 
leeftijd waardevol maakt.’

In de gesprekken die ik heb met bewoners, in 
gespreksgroepen, komt het onderwerp ook wel 
eens naar voren. Wat zou je doen als je het leven 
over mocht doen? Zou je dat wel willen? Natuurlijk 
zijn er gebeurtenissen die je liever gemist zou 
hebben, hadden we sommige dingen in ons leven 
liever niet meegemaakt. Maar de meeste mensen 
zeggen toch dat ze veel van wat ze gedaan hebben 
in het leven, ook dan weer zouden doen. Je bent 
door het leven dat je leefde geworden wie je nu 
bent, met je goede en minder goede kanten. 
Accepteren van het leven, respecteren van de 
ander, vrede hebben met jezelf. Het oude woord 
‘tevreden’ komt om de hoek kijken. Natuurlijk 
zouden we soms nog zoveel willen. En het valt 
zeker niet altijd mee om ‘je lot’ te accepteren. Maar 
de wijsheid van de jaren helpen daarin wel. In de 
herfst van het leven, of zoals sommigen zeggen – 
midden in de winter – en in een winderige en koude 
wintermaand, kan de wijsheid van het leven er voor 
zorgen dat de zon blijft stralen in huis.

In deze tijd van het jaar gaan we ook richting 
kerstmis. Tijd van de geboorte van een heel 
bijzonder Kind. En ook dat bijzondere Kind kreeg 
te maken met gebeurtenissen die Hij liever niet had 
meegemaakt. ‘Vader, laat deze beker aan Mij voorbij 
gaan’. Het is dus niet zo vreemd dat er bij ons 
allemaal wel eens de gedachte opkomt ‘waarom 
overkomt me dit’. Maar je kunt ook andersom 
redeneren: ‘Waarom zou dit mij niet overkomen en 

anderen wel?’ Het zorgt er niet voor dat je leven 
letterlijk verandert, maar het kan wel zorgen dat je 
het leven accepteert en er verder mee kunt.
De geboorte van Jezus betekent voor veel 
mensen een tijd van zalige vrede, een tijd van 
saamhorigheid, een tijd van gezelligheid. Maar ook 
wijst het sommigen op het gemis van geliefden, 
op eenzaamheid van jezelf of van anderen. Het 
is goed om te beseffen dat niet iedereen dezelfde 
gevoelens heeft bij het kerstfeest. Maar of je het 
nou warm krijgt of dat het je koud laat – hopelijk 
kan iedereen respect opbrengen voor de ander, 
zodat kerst brengt wat het al eeuwen doet: vrede op 
aarde, al is het maar voor een (te) korte tijd.

Ik wens ieder dan ook een zalig kerstfeest,

Gabriël Roes, geestelijk verzorger

Kersttijd
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Puzzelt u mee?
Streept u onderstaande woorden weg, horizontaal, 
verticaal maar ook diagonaal. 

Het gaat deze keer om plaatsen in Nederland. 
Levert u de oplossing in (voorzien van uw naam) 
bij het redactiesecretariaat uiterlijk 15 januari 2020. 

Uit de inzendingen wordt dan de winnaar 
getrokken van de cadeaubon van € 15.

De oplossing uit het vorige nummer was ZIEKTES 
Prijswinnaar is pater Piet van Mensvoort.
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Een tijdzone is een gebied op aarde met gelijke 
(standaard)tijd. De zones zijn ontstaan na 
een eeuwenlange ontwikkeling in het meten 
van de tijd. Vooral door de ontwikkeling van 
het spoorvervoer ontstond de nood aan een 
veralgemeende tijd. 
 
Verklaring
De aarde draait in 24 uur om haar as. Als de aarde 
in 24 zones wordt verdeeld, is theoretisch iedere 
tijdzone van één uur 360°/24 = 15° breed. Theorie 
en praktijk sluiten echter niet aan want er zijn er 
meer. En ook binnen landen kun je meer tijdzones 
hebben.

Geschiedenis
Vanouds werd op elke plek op aarde de lokale tijd 
gehanteerd. Als de zon in het zuiden stond, was 
het twaalf uur. De oudste zonnewijzer dateert van 
ongeveer 1.500 voor Christus en is gevonden in 
Egypte.

Een zonnewijzer wees dan altijd de juiste tijd 
aan. Met de komst van nauwkeurige uurwerken 
lukte dat niet meer en ging men over naar de 
middelbare zonnetijd. Nog altijd gold dat elke 
plaats zijn eigen tijd had. Dat werd nauwelijks 
opgemerkt doordat er weinig gereisd werd, en 
bovendien waren de reistijden lang. Veel mensen 
hadden zelf geen klok of horloge maar gebruikten 

de klok op de kerktoren. De torenklok hoefde niet 
precies gelijk te lopen, want iedereen keek op 
dezelfde klok.

Door de komst van spoorwegen en radio kwam de 
noodzaak een uniforme tijd in te voeren. In België 
werd in 1892 UTC ingevoerd.

In Nederland was de situatie ingewikkelder. In 
1866 besloten de Nederlandse spoorwegbedrijven 
dat alle stationsklokken de tijd van Amsterdam 
zouden aanhouden. Sommige gemeenten 
besloten dat hun burgerlijke tijd gelijk zou zijn aan 
de spoortijd, maar andere hielden vast aan de 
lokale tijd, waardoor de torenklok niet dezelfde tijd 
aangaf als de stationsklok.
In 1892 besloten de spoorwegen in Nederland de 
tijd van Greenwich aan te houden. Deze was 19 
minuten en 32,13 seconden achter op de tijd van 
Amsterdam. De meeste plaatsen in Nederland 
hielden zich inmiddels aan de Amsterdamse tijd. 

Pas in 1909 hanteerden alle Nederlandse plaatsen 
èn de spoorwegen dezelfde tijd: de Amsterdamse 
tijd. En in 1937 werd de tijd vereenvoudigd tot UTC 
+ 20 minuten.

Het sprekendst zijn de tijdzones als we op televisie 
beeldend verslag zien van het oudejaarsvuurwerk 
in de hele wereld.

Tijdzone Tijd in beeld
Gaudete hangt de vlag uit.
De afdeling geeft aan elk soort feest een feestelijk 
tintje. Denk aan de nationale feestdagen, carnaval, 
de verjaardag van een bewoner. 

Beweegweek
Stoelyoga 

Mw A.M. Blomjous 100 jaar 



wandelochtend 
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De beweegweek 2019 
spelmiddag 

Linedance 

Smoothie fietsen 



16 17NOTRE DAME NOTRE DAME

Una Sancta naar de Efteling 

Indische liedjes 

Dierendag 

Kookclub 

Bewegen buiten de beweegweek 
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Meer medezeggenschap voor de 
bewoners in 2020, mentorschap en de 
clientraadsvergaderingen.

Winterse tijden op komst? 
We hebben een prachtige zomer achter 
de rug. Wel iets te warm. Warmte records 
werden gebroken. In Gilze-Rijen is in zomer 
het warmterecord gebroken: 41,2 graden. De 
zorg heeft in die tijden goed gedaan. Er werd 
extra zorg voor onze bewoners in die tijden. 
Het hitteprotocol werd veelvuldig gehanteerd. 
In deze tijd was het ook feest. Een groep van 
onze bewoners in Notre Dame zijn de paters 
en broeders MSC. Voorheen gevestigd in het 
klooster de Rooi Harten aan de Bredaseweg. 
Zij vierden een week lang het 100-jarig bestaan 
van hun congregatie. Een prachtig feest is 
het geweest en er werd ook een boekje ter 
gelegenheid van dit 100-jarig bestaan uitgegeven. 
Dat laat zien wat de congregatie MSC in al die 
jaren heeft betekend voor de samenleving, in 
Nederland en in de vele verre landen, zoals de 
Filipijnen en Nieuw Guinea.  
Een aanrader om te lezen. 

Nu wacht de winter. Zouden de wintermaanden, 
vanwege de klimaatveranderingen veel extreme 
maanden geven? Hagel, sneeuw, regen en storm. 
Hopelijk blijft het beperkt, zodat we als ouderen 
ook naar buiten kunnen. 

We gaan in dit artikel in op de nieuwe wet 
medezeggenschap (hierna te noemen Wmcz), 
omdat we vinden dat ook de familie en bewoners 
moeten weten waar we als bewoners staan in 
onze zorg. Het is een juridisch technisch en 
inhoudelijk verhaal. Maar belangrijk. We zullen 
ons erop moeten voorbereiden dat we meer 
rechten, maar ook meer medezeggenschap 
moeten inzetten, in het belang van goede 
kwalitatieve zorg en het dagelijks leven voor 
de bewoners. Ook vertellen we wat over 
de mogelijkheid van Mentorschap. Steeds 
meer leken gebruiken deze mogelijkheid van 
mentorschap. En tenslotte een kort resume van 
wat in de CR/CCR-vergaderingen is besproken.

Nieuwe Wmcz treedt in werking in 2020; wat 
moeten we hiervan weten?  
Het wetsvoorstel Wet medezeggenschap 
cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018) 
is op 21 mei 2019 aangenomen in de Eerste 
Kamer en gaat met ingang van 1 juli 2020 van 
kracht. De reikwijdte van de Wmcz zal zich 
vanaf dan verbreden en de positie van de 
cliëntenraden wordt vergroot en verzwaard. Waar 
de zorginstelling rekening mee dient te houden 
nu de Wmcz 2018 in 2020 in werking treedt, 
beschrijven wij in dit artikel. 
 
Reikwijdte 
Als eerste is het van belang te bezien of de 
zorginstelling onder de verbrede reikwijdte van 
de vernieuwde Wmcz valt. In de huidige Wmcz 
is de reikwijdte gekoppeld aan de Wet toelating 
zorginstellingen (WTZi). Het is niet meer de 
bedoeling de toepasselijkheid van de wet te laten 
afhangen van het niveau waarop de toelating is 
aangevraagd en verleend. De koppeling met de 
WTZi is om die reden geschrapt en vervangen 
door een te maken koppeling met de Wet 
kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). 
De Wmcz 2018 is van toepassing op instellingen 
als gedefinieerd in de Wkkgz waar ten minste 
10 natuurlijke personen werkzaam zijn, tenzij 
bij de instellingen cliënten niet gedurende één 
etmaal kunnen verblijven. In dat geval geldt 
de instellingsverplichting vanaf 25 natuurlijke 
personen bij alleen die instellingen die die zorg 
verlenen die bij de Algemene Maatregel van 
Bestuur (AMvB) nog worden aangewezen. Deze 
AMvB wordt nu opgesteld door de Raad van 
State en dan zal nog langs de Eerste en Tweede 
Kamer gaan. De reikwijdte van de Wmcz wordt 
dus verbreed.

Inspraak bij langdurige zorg 
Vervolgens krijgen cliëntenraden van 
instellingen die langdurige zorg leveren( zoals 
De Wever), onder de Wmcz 2018 inspraak op 
aangelegenheden die direct van invloed zijn op 
het dagelijks leven. De vorm waarin deze directe 
participatie wordt gegoten is vrij. Binnen de 
instelling dient, indien van toepassing, bezien te 
worden op welke wijze deze inspraak praktisch 

vormgegeven kan worden. Voor zorginstelling (de 
RvB en de Clustermanager) betekent dit dat ze 
in overleg met de cliëntenraad zelf invulling geeft 
aan deze inspraak.

Instemmings- en adviesrecht 
In de vernieuwde Wmcz is het 
verzwaard adviesrecht vervangen door 
het instemmingsrecht, waardoor het 
toetsingscriterium zwaarder is geworden. 
Cliëntenraden krijgen onder andere 
instemmingsrecht op het gebied van procedures 
voor het opstellen en bespreken van zorgplannen, 
beleid ter zake van kwaliteit, veiligheid en 
hygiëne en voedingsaangelegenheden.

Verder krijgt een cliëntenraad adviesrecht 
op bepaalde voorgenomen economische 
en organisatorische besluiten, zoals onder 
meer aangaande fusies, samenwerkingen, 
een profielschets van de leden van het 
toezichthoudend orgaan en de leden van de raad 
van bestuur, huisvestingsbeleid, jaarrekening. 
Maar een cliëntenraad kan ook ongevraagd 
advies uitbrengen over onderwerpen die voor de 
cliënten van belang zijn.

Tot slot is er nog de bindende voordracht die 
een cliëntenraad kan doen voor de benoeming 
van ten minste één lid van het toezichthoudend 
orgaan van de instelling.

Binnen het besluitvormingsproces is het voor 
de zorginstelling c.q. de bestuurder dus van 
belang, rekening te houden met de (gewijzigde) 
rechten van de cliëntenraad. Wanneer instemming 
van de cliëntenraad is vereist en deze wordt 
niet gegeven, dient de instelling de commissie 
van vertrouwenslieden om vervangende 
toestemming te vragen. Een besluit zonder de 
instemming van de cliëntenraad of de commissie 
van vertrouwenslieden is nietig als deze tijdig 
wordt ingeroepen door de cliëntenraad. Net als 
de ondernemingsraad is de cliëntenraad een 
belangrijke stakeholder binnen de instelling. Een 
goede samenwerking tussen enerzijds het bestuur 
en management en anderzijds de cliëntenraad 
en de ondernemingsraad kan van toegevoegde 

waarde zijn op het gebied van draagvlak en 
kwaliteit van de zorg binnen de instelling. 
 
De medezeggenschapsregeling 
De organisatie en bevoegdheden van de 
cliëntenraad binnen een instelling dienen 
onder de WMCZ 2018 door de instelling, na 
overleg met de betreffende cliëntenraad, 
te worden vastgelegd in een schriftelijke 
medezeggenschapsregeling. Het hebben van een 
schriftelijke medezeggenschapsregeling is een 
verantwoordelijkheid die rust bij de instelling.

Deze regeling regelt onder andere het aantal 
leden van een cliëntenraad, de wijze van 
benoeming en ontslag, welke personen lid 
kunnen zijn, de zittingsduur van leden en in geval 
van meerdere cliëntenraden binnen één instelling, 
de verdeling van de taken en bevoegdheden. 
De representativiteit van de cliëntenraad moet 
redelijkerwijs worden geborgd door middel van 
de medezeggenschapsregeling. Ook wordt in 
de medezeggenschapsregeling geregeld op 
welke wijze een cliëntenraad wordt betrokken 
bij de voorbereiding van besluiten, zoals bij de 
voorbereiding van een fusie of een (gewijzigde) 
duurzame samenwerking. (bron; BDO)

Belangrijk is, dat binnenkort een nieuwe 
medezeggenschapsregeling wordt opgesteld, die 
Wmcz-proof is. Meer informatie over deze nieuwe 
Wmcz en haar gevolgen kunt krijgen bij het LOC 
(landelijke overleg cliëntenraden) www.loc.nl, Hierbij 
is cliëntenraad van Notre Dame aangesloten. Op 
4 december houdt het LOC een congres over de 
nieuwe wet in Rotterdam. Meer info: secretariaat 
cliëntenraad mail@petervermijs.nl

Wat doet een mentor? 
Steeds meer bewoners zijn niet meer in staat om 
voor hun eigen belangen te kunnen opkomen. 
Vandaar dat een mentor uitkomst kan bieden. 
Een mentor is de wettelijk vertegenwoordiger 
en belangenbehartiger van zijn cliënt. Wanneer 
de cliënt dat zelf niet kan, is zijn mentor 
bevoegd te beslissen over zijn verzorging en 
begeleiding. Daarnaast is een mentor adviseur 
en vertrouwenspersoon voor alle andere 

Van de cliëntenraadtafel

http://www.loc.nl
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persoonlijke zaken. De mentor neemt de wensen 
en behoeften, normen en waarden van zijn cliënt 
als leidraad. Op die manier helpt hij zijn cliënt de 
regie over zijn leven te houden.

Wij vinden het belangrijk dat de cliënt en diens 
mentor een goede vertrouwensband hebben. 
Daarom gaan onze mentoren geregeld bij 
hun cliënt op bezoek (eens per twee weken). 
De mentor voert ook regelmatig overleg met 
zorgverleners en behandelaars. Hierdoor kan de 
mentor kritisch meekijken naar de zorg die de 
cliënt ontvangt. Het uitgangspunt is een zo goed 
mogelijke kwaliteit van zorg voor de cliënt.

Clientvergaderingen juli en september

Bespreking reorganisatie De Wever  
De brieven van de CCR en van de Raad van 
Bestuur (hierna RvB) (mei, juni, juli, augustus, 
september) zijn uitgebreid besproken (deze 
brieven zijn ter beschikking bij het secretariaat 
van de CR). Zr. H. Lorist heeft de diverse 
standpunten van onze CR (en de bewoners), 
tijdens het gehele proces ingebracht in de CCR. 
De algemene (eind-)conclusie is, dat de CR 
het eens is met de reactie/het standpunt van 
de CCR. Zoals onder andere ‘de bewoners/
CCR/CR zijn wel gehoord, maar er is niet naar 
geluisterd ‘ en het top-downbeleid. Op de brief 
dd. 28 aug. 2019 van de CR NDa, gericht aan de 
RvB, inzake de benoemingsadviescommissie, 
waarin uitgelegd wordt waarom de CR van 
Notre Dame het niet zinnig vond om deel te 
nemen, is helaas niet gereageerd door de RvB. 
Jammer. Tot slot betreuren we het, dat we niet in 
een cluster samen met Mater Misericordiae en 
Joannes Zwijsen zitten. Dat zou veel logischer 
zijn in verband met de religieuze identiteit, 
continuïteit en meer. Je kunt nu wel spreken, 
aldus de CR van een ‘vertrouwensbreuk’ tussen 
de bewoners en de CR/CCR, en de Raad van 
Bestuur. Dit wordt nog het beste verwoord door 
de reactie van 9 sept. 2019 van H. van Geene, 
CCR-lid en voorzitter van de CR van Joannes 
Zwijsen. In de CCR zal er zeker verder over 
dit medezeggenschapsproces gesproken gaan 
worden.  

Per 1 september is Lizette de Laat benoemd als 
clustermanager van onder meer Notre Dame. 

De CR wil zich constructief maar kritisch, blijven 
opstellen in het belang van de bewoners.

Vrijwilligersbeleid Notre Dame 
Dit onderwerp is intensief besproken .De 
CR heeft aantal vragen voorgelegd aan de 
locatiemanager Joop van Dijk. Daarop zijn 
in julivergadering de antwoorden gegeven 
door de locatiemanager. Belangrijk is dat de 
informatie (zoals verzekering, scholingsbudget, 
vrijwilligerscontract) over dit beleid opgenomen 
wordt in het bewonersinformatieboekje. 

Telefonie; ZIGGO is bij Notre Dame gekozen als 
provider. Dus alle bewoners (ook de leken) in dit 
huis zijn verplicht een abonnement te nemen bij 
het ZIGGO-netwerk. Dit naar aanleiding van een 
vraag welke regelingen er zijn er voor de leken 
met betrekking telefonie.

Ook wordt nog gevraagd naar de alarmmeldingen. 
Soms weten de verzorgenden niet waar het alarm 
gemaakt wordt. Probleem is dat er ook nog vele 
valse alarmmeldingen door de bewoners worden 
afgegeven. Het vraagt nog onze aandacht om dit 
probleem op te lossen. Het kost veel tijd voor het 
personeel en dat gaat van de zorg af. 

In de CR vergadering van september is de 
adviesaanvrage receptie / openingstijden 
behandeld. Hierbij was uitgenodigd de heer 
H. Verwoolde, teammanager Dienstverlening. 
De receptie gaat in de toekomst om 19.00 uur 
dicht. De zusters gaan zelf deels zorgen voor 
bemensing. Na 19.00 uur kan men binnen via 
de ‘slurf’ of met een sleutel/druppel. De telefoon 
wordt dan doorgeschakeld naar de verzorging. 
De CR geeft aan, dat de regeling moet worden 
opgenomen in de bewonersinfomap. De receptie 
blijft dus open (warme ontvangst). De CR is een 
groot voorstander hiervan. 
 
Verder meldt hij dat de zusteroproep defect is  
en de centrale en de 300 telefoons verouderd, 
Pure noodzaak om te gaan vervangen en 
vernieuwen. Tijdens het vervangen zal de 
centrale, de zusteroproep en de telefonie enige 
tijd stilgelegd worden. Er wordt extra personeel 
ingezet. De CR geeft een positief advies af over 
de notitie receptie en openingstijden, met de 
voorwaarde dat na half jaar er wordt geëvalueerd 

(centrale, bereikbaarheid, werking smartphones  
en zusteroproep).

Afscheid Joop van Dijk, locatiemanager
De CR neemt met pijn in het hart afscheid van 
hem. De CR heeft hem zeer gewaardeerd als 
locatiemanager en heeft goed en prettig met hem 
kunnen samenwerken. Open, eerlijk, deskundig 
en betrouwbaar. Joop geeft uitleg hoe hij in het 
werk heeft gestaan bij Notre Dame. Hij heeft 
altijd met plezier zijn werk gedaan. Hij vindt het 
jammer, dat hij zijn werk niet voort mag zetten. 

Kennismaking met de nieuwe clustermanager 
in de CR-vergadering van 13 september. Ze wordt 
van harte welkom geheten in de CR -ergadering. 
Eerste volgt een rondje kennismaking met de CR-
leden. Zij vertelt verder over haar kennis, ervaringen 
en haar werkwijze. Zij is 25 jaar getrouwd, heeft 
twee kinderen en woont in Tilburg. Ze heeft 30 
jaar in de ouderenzorg (De Wever) gewerkt. Eerst 
18 jaar bij De Hazelaar als verzorgende. Dan 
heeft ze gewerkt bij de woonzorgcentra Padua, 
Koningsvoorde, Jozefzorg, Satijnhof en De Vleugel. 
Als motto heeft ze ‘in de ouderenzorg iedere dag 
een bewoner, een blije dag te geven’. De voorzitter 
wenst haar veel succes toe.

Kwaliteitsplan 2020, en de Waardigheid&Trots 
(welzijn) gelden. Lizette de Laat wil het 
kwaliteitsplan 2020 en het Waardigheid&Trots 
plan 2020 bespreken en voor advies voorleggen 
aan de CR in de oktobervergadering. 
Zo ook de begroting 2020 (inclusief 
personeelsformatieplan). Voor 2020 zijn er 
gelukkig nog voldoende gelden. In 2021 krijgen 
we helaas minder middelen. Tot slot is ook 
besproken de pilot Cliëntportaal, een belangrijk 
punt in het kader van ondersteunende zorg en 
familiehulp. Maar ook voor de privacy en eigen 
zeggenschap. Het gaat om het toestemming 
geven van de bewoners om zijn/haar gegevens  
te mogen gebruiken. In oktober/november wordt 
dit nader besproken in de CR.

Tot slot
De cliëntenraad wil alle medewerkers, vrijwilligers 
en familieleden bedanken voor hun meedenken 
om de zorgorganisatie te verbeteren en zeker 
bij de totstandkoming van de Kwaliteitszorg en 
Waardigheid & Trots gelden. 

Ook willen we u hele fijne feestdagen toe wensen 
en vooral een zo goed mogelijk gezond nieuw 
jaar 2020!

De CR wil verder in uw belang hard blijven 
werken aan een fijn, veilig en zorgzaam huis met 
een goede kwaliteit aan zorg.

De CR bestaat uit de dames Ingrid Jansen
(voorzitter), zr. Hermien Lorist, Tjitske
Veenhuizen en de heren br. Harrie de Bruijn,
Reinier Geurts en ptr. Ton Zwart. Peter Vermijs
is secretaris/ondersteuner. Hebt u nog vragen
of suggesties dan kunt altijd contact opnemen
met een van de afzonderlijke CR leden of met
het secretariaat. Informatie Cliëntenraad: email
mail@petervermijs.nl.

mailto:mail@petervermijs.nl
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Bedankt!

Weet u dat?
 
●  Hoeveel maanden zijn er met 28 dagen? (12)
●  Wat komt één keer voor in juni, één keer voor in 

juli en drie keer voor in augustus? De letter u.
●  Welk woord wordt kleiner als je er twee letters 

aan toevoegt? Het woord ‘klein’. Als je ‘-er’ 
toevoegt krijg je ‘kleiner’.

●  Hoe vaak komt het getal 9 voor tussen 0 en 
100? 20 keer: 9, 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79 ,89 
90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 (2x).

●  Welke hond loopt naar de hoek als de bel gaat? 
Een boxer!

Wist u dat?
 
●  Alle klokken in de film Pulp Fiction op 4:20 uur 

staan?
●  Op Venus een dag langer duurt dan een jaar?
●  268,831 km/u de hoogste snelheid ooit is op een 

fiets gehaald?
●  Verjaardagen vieren goed is voor de 

gezondheid? Statistieken wijzen namelijk uit, dat 
de mensen die de meeste verjaardagen vieren, 
het oudst worden!

●  Je niest met een luchtsnelheid van ruim 150 
kilometer per uur?   
De lucht schiet met 150 km/u door de lucht als 
je niet je hand voor je mond houdt. Ook is het 
onmogelijk om je ogen open te houden tijdens 
het niezen.

●  dat een slak drie jaar kan slapen?   
In geval van nood/extreme kou of iets anders, 
kan een slak 3 jaar zonder te eten slapen.

●  Een kakkerlak 9 dagen in leven kan blijven 
zonder zijn hoofd?  
Als je het hoofd van een kakkerlak eraf hakt kan 
hij nog ruim 9 dagen blijven leven. Hij overlijdt 
daarna aan hongersnood.

●  Een vrouw gemiddeld 2 jaar van haar leven in 
een badkamer doorbrengt?  
Om precies te zijn zelfs 2,2 jaar. Lang douchen, 
lang optutten en nog 3 keer terug om te kijken of 
alles goed is.

●  Je in de morgen langer bent dan in de avond?  
De lengte werd gemeten met een meetlint. ‘s 
Morgens waren de proefpersonen langer dan 
‘s avonds. Dit komt door het inzakken van de 
wervelkolom. Jongens krompen meer dan 
meisjes. Dit werd verklaard door het verschil in 
lichaamsbouw tussen jongens en meisjes.

Bij mijn afscheid ben ik zeer verwend door mijn 
lieve collega’s. Kaartjes, bloemen, cadeaubonnen, 
lieve woorden en vele knuffels. Ik zal daar met 
dankbaarheid op terug blijven kijken. Ook van 
medebewoners, paters en zusters heb ik mooie 
bloemen en een heel dierbare vaas ontvangen. 

Deze vaas zal me altijd herinneren aan de zusters 
en de tijd dat ik daar heb gewerkt. 

Bedankt, bedankt, allemaal.

Rita Verhoeven

Eend met Whisky
Velen van ons hebben een of 
meer keren het filmpje gezien 
van ‘Dinner for one’. Het wordt 
jaarlijks wel ergens herhaald in 
de dagen rondom nieuwjaar. De 
vrouw des huizes wordt met alle 
egards bediend door haar butler. 
De twee bekendste zinnen uit de 
sketch zijn: ‘Same procedure as 
last year?’ en het antwoord van 
mevrouw ‘Same procedure as 
every year’. 
Onderstaand ludiek recept doet 
hieraan denken.

Recept
Koop een eend van ongeveer 
5 kg voor 6 personen, twee 
grote flessen scotch  whisky, 
spekreepjes en een fles olijfolie. 

De eend larderen met het spek 
en de binnenkant inwrijven 
met zout en peper. De oven 
voorverwarmen op 180 graden 
voor 10 minuten. Een longdrink 
glas voor de helft vullen met 
whisky. 

De whisky opdrinken gedurende 
het opwarmen van de oven. De 
eend op de vuurvaste schotel 
leggen en een tweede glas 
whisky uitschenken. 

Het tweede glas whisky 
opdrinken en de eend in de oven 

plaatsen. Na 20 minuten de oven 
op 200 graden zetten en twee 
blazen vlullen met whisky.
De klazen opdlinken en de 
scherven van et eelste klas 
oplaapen. Nog een aallff klas 
insjenke en opdlinke. Na en 
nalff uul de hoven opedoen 
om de eend te sjekke. 
Blantwondesalf op de binnekand 
van de twiejande doen en 
deent oeprape. Dandre glasse 
biski oepdrinke. Deent nogis 
oeprape en met nantdoek de 
blantwondesalf van deent vege. 
Zen ande ontvette me bisski en 
den tuupe salf kier oeprape.

Tkapotglas opvege en deent 
terug inden ove zitte. Deent 
opraope en den ove eelst  
opedoen. De twiede fles biski 
opedoen en oeprape van de 
keukebloer. Opstaan  van de 
bloer entvettig spek onder dekas 
vege. Nogis oepstaan van de 
bloer en dan tochma blief zitte. 
De bles op de grond zette, de 
klase zen op oef kapot. Den ove 
afzette, doege toedoen en dejele 
nacht slaappu. 

De volgende middag de eend 
aansnijden met het zilveren 
feestbestek en degusteren met 
citroen en mayonaise. De hele 
middag en de avond de rotzooi 
in de keuken opruimen en de 
muren en plafond afsoppen. De 
twee lege flessen naar 
de glasbak brengen en op de 
terugweg aspirine halen bij de 
drogist. 

Smakelijk eten!

Ingezonden door Annie Veeke, 
leidster Bethanië

Colofon
Notre Dame journaal is een 
informatieblad voor bewoners 
van Notre Dame en hun relaties. 
Het blad verschijnt 4 x per jaar.
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Zoveel verschillende mensen
met evenveel soorten nieuwjaarswensen

De een die wenst geluk en liefde
De ander alleen nog een geliefde

Sommigen kiezen voor rijkdom en fortuin
Anderen gelijkheid voor geel, blank of bruin

Sommige wensen zijn te groot
En missen dan volkomen de boot

Of de wens is wereldvrede
En dat wensen er al velen

Maar niemand die wenst oorlog en haat
En dat is toch wat er in de wereld omgaat

Hoe kan het dan met zoveel goede wensen
We toch het slechtste zien van de mensen

Dus wereldvrede wensen is toch iets te groot
En zo missen we dus ook die boot

Maar voor iedereen liefde en geluk
Dat scheelt toch al een heel stuk

Dus iedereen die dit kan zien
Een heel liefdevol en gelukkig 2020

Nieuwjaarswensen
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